
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ AMAΡΟΥΣΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Μονάδα Γ' Υποστήριξη Οικονομικής Επιτροπής

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
θεμάτων της πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 9764 20/2/2019 για την 6/2019 συνεδρίαση 

της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/02/2019 και ώρα 11:00 και περίληψη των 

αποφάσεων που λήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή.

*Επικύρωση Πρακτικού

Α/Α

Θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Περίληψη ληφθεισών αποφάσεωνΘέματα που συζητήθηκαν

Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων 

για την χορήγηση διατακτικών σε άπορους 

δημότες-κατοίκους του Δήμου 

Αμαρουσίου"

1 40/2019 Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων 

για την χορήγηση διατακτικών σε άπορους 

δημότες-κατοίκους του Δήμου 

Αμαρουσίου"

Έγκριση ή μη πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με 

τίτλο «Ανακατασκευή Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων» και για την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.

2 41/2019 Έγκριση  πρακτικού διενέργειας 

διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με 

τίτλο «Ανακατασκευή Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων» και για την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου.

Αντικατάσταση ή μη μέλους και εκ νέου 

συγκρότηση επιτροπής Παραλαβής 

Συμβάσεων Γενικών Υπηρεσιών 

(Ν.4412/2016)»

3

Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 183/2019 

απόφασης του 2ου κλιμακίου της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) επί της προδικαστικής προσφυγής 

της εταιρείας «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» κατά μέρος της 

με αριθμ. 372/2018 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον 

ανοιχτό άνω των ορίων δημόσιο 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία 

με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

4 42/2019 Εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 183/2019 

απόφασης του 2ου κλιμακίου της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ) επί της προδικαστικής προσφυγής 

της εταιρείας «ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.» κατά μέρος της 

με αριθμ. 372/2018 απόφασης της 

Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον 

ανοιχτό άνω των ορίων δημόσιο 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την υπηρεσία 

με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της υπ' 

αριθ. 2208/2018 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 

εργατικών διαφορών)
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Α/Α 

θεμάτων

Αριθμός

Απόφασης
Θέματα που συζητήθηκαν Περίληψη ληφθεισών αποφάσεων

Αίτημα περί δέσμευσης, διάθεσης 

πίστωσης και έγκρισης καταβολής 

αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας 

επικειμένων της ιδιοκτησίας με κτημ. αρ. 

0624 στο Ο.Τ. 1049 της περιοχής 

"Στούντιο Α" του Δήμου Αμαρουσίου 

(υπόθεση Κουτρουμπέλη Αθανασίου και 

Κουτρουμπέλη Αναστασίας - Ελπίδας) 

Φ.5082

6 43/2019 Αίτημα περί δέσμευσης, διάθεσης 

πίστωσης και έγκρισης καταβολής 

αποζημιώσεως λόγω ρυμοτομίας 

επικειμένων της ιδιοκτησίας με κτημ. αρ. 

0624 στο Ο.Τ. 1049 της περιοχής 

"Στούντιο Α" του Δήμου Αμαρουσίου 

(υπόθεση Κουτρουμπέλη Αθανασίου και 

Κουτρουμπέλη Αναστασίας - Ελπίδας) 

Φ.5082

Επικαιροποίηση της υπ' αρ. 370/2018 

αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

ως προς την δέσμευση ποσού για το 

οικονομικό έτος 2019 που αφορά την 

έγκριση εξώδικου συμβιβασμού με την κ. 

Μαρτίνη Ηλέκτρα από πτώση σε 

υπερυψωμένο κύρτωμα επί της οδού 

Γεωργίου Δροσίνη 5

7 44/2019 Επικαιροποίηση της υπ' αρ. 370/2018 

αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής 

ως προς την δέσμευση ποσού για το 

οικονομικό έτος 2019 που αφορά την 

έγκριση εξώδικου συμβιβασμού με την κ. 

Μαρτίνη Ηλέκτρα από πτώση σε 

υπερυψωμένο κύρτωμα επί της οδού 

Γεωργίου Δροσίνη 5

Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 

Φαφούτη Λάμπρου )

8 45/2019 Εξώδικος συμβιβασμός για ποσό 

αποζημίωσης φθοράς IX (υπόθεση του κ. 

Φαφούτη Λάμπρου )

Έγκριση ή μη Καταβολής αμοιβής και 

εξόδων στο Δικηγόρο Αθηνών κύριο 

Παντελή Αμούργη για την παράσταση - 

εκδίκαση και κατάθεση προτάσεων και 

σχετικών εγγράφων ενώπιον του Αρείου 

Πάγου, για την υποστήριξη  του ενδίκου 

μέσου της αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 

υπ' αριθμόν 2118/2017 απόφασης του 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 8ο) (αναγνώριση 

κυριότητας εκτάσεως 4.050 τ.μ στη θέση 

Σοχώρια)

9 46/2019 Έγκριση  Καταβολής αμοιβής και εξόδων 

στο Δικηγόρο Αθηνών κύριο Παντελή 

Αμούργη για την παράσταση - εκδίκαση 

και κατάθεση προτάσεων και σχετικών 

εγγράφων ενώπιον του Αρείου Πάγου, για 

την υποστήριξη  του ενδίκου μέσου της 

αιτήσεως αναιρέσεως κατά της υπ' 

αριθμόν 2118/2017 απόφασης του 

Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 8ο) (αναγνώριση 

κυριότητας εκτάσεως 4.050 τ.μ στη θέση 

Σοχώρια)

Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το 

οικονομικό έτος 2019 σε δικαστικό    

επιμελητή κ. Ρουμανά Νικόλαο

10 47/2019 Έγκριση Ανάθεσης Εργασίας για το 

οικονομικό έτος 2019 σε δικαστικό    

επιμελητή κ. Ρουμανά Νικόλαο

Διάθεση προσωπικού για λογιστικές 

υπηρεσίες στην ΚΕΔΑ

11 48/2019 Διάθεση προσωπικού για λογιστικές 

υπηρεσίες στην ΚΕΔΑ

Συμβιβαστικός καθορισμός αποζημίωσης 

με δικαιούχο το Δήμο Αμαρουσίου λόγω 

μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, για 

την ιδιοκτησία μεκ.α. 0202 στο Ο.Τ. Γ 798 

της περιοχής "Αγίου Θωμά" του Δήμου 

Αμαρουσίου (υπόθεση Σταμοπούλου 

Μαργαρίτα Φ.5170)
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Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης απαλλοτριούμενων 

εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας, στην  περιοχή 

"Σωρός Λάκκα - Κόττου" στα Ο.Τ. 

926-927-1009 (Υπόθεση Ανδρινοπούλου - 

Σωτηροπούλου Αικατερίνη  Φ.2013)

13 49/2019 Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος 

αποζημίωσης απαλλοτριούμενων 

εκτάσεων λόγω ρυμοτομίας, στην  περιοχή 

"Σωρός Λάκκα - Κόττου" στα Ο.Τ. 

926-927-1009 (Υπόθεση Ανδρινοπούλου - 

Σωτηροπούλου Αικατερίνη  Φ.2013)

Η υπάλληλος που έκανε
την ανάρτηση

Ιωαννίδου Ευρυδίκη
25/2/2019
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